
 

Malefícios dos conservantes: 

 

Nettare essa sim e 100% 

natural!   

 

A indústria de hoje nos 

proporcionou muitos produtos 

alimentícios, de várias formas 

jeitos e cores. Mas será que nós 

ganhamos mesmo com isso? 

A resposta com certeza é não. 

Nos tempos de hoje não nos 

preocupamos mais com o que 

ingerimos, da onde é feito, quais 

substâncias contém, não lemos e 

nem nos importamos com nada 

disso. Mas isso pode vir a trazer 

serias consequências, 

principalmente pelo uso de 

conservantes em seus produtos. 

Com o uso de conservantes a 

indústria ganha mais tempo para 

vender a mercadoria, ou seja, 

não perder tanto dinheiro por 

prazo de validade, ou por que o 

produto demorou muito para 

chegar no lugar onde iria ser 

comerciado. 

Os conservantes tem uma 

função principal nisso, veja 

alguns deles por exemplo: 

Conservantes: E todos estes 

conservantes pode ser usada em 

bebidas não alcoólicas. Segue 

legislação em anexo 

INS 211= benzoato de sódio 

(Pode provocar reações 

alérgicas, principalmente em 

pessoas que sofram de asma, 

urticária, ou intolerância ao 

ácido acetilsalicílico. Pode 

conter resíduos de substâncias 

organocloradas neurotoxinas. 

Doses elevadas podem causar 

irritações gástricas. Associado à 

hiperatividade.) 

INS 223= metabissulfito de 

sódio (Pode causar reações 

alérgicas em pessoas sensíveis 

(asma, dores de cabeça, irritação 

gástrica ou cutânea, eczema, 

náuseas, diarreia). Perdas de 

vitamina B1. Deve ser evitado 

por pessoas com doenças no 

fígado ou rins. 

Estes conservantes citados 

acima, normalmente são os 

encontrados nas polpas de 

frutas! Exceto nas Polpas 

Nettare!  

http://www.grupovm.com.br/


 

Esses são só alguns dos 

problemas causados por alguns 

conservantes artificiais. 

Torna-se necessário um maior 

empenho da sociedade no 

sentido de coibir a utilização 

dos mesmos!! 

 

OBS: os produtos Nettare são 

isentos de quaisquer 

conservadores (conservantes). 

Temos uma validade de 24 

meses em nossas polpas de 

frutas devido a rápido prazo 

de processamento, 

pasteurização e congelamento. 

O que nos garante este prazo é 

uma eficaz pasteurização que 

elimina os microorganismos e 

nos dá um produto livre de 

contaminantes e de alta 

qualidade!  

 

Nettare, qualidade de vida 

começa aqui! 

Beba sem moderação!!! 

NETTARE A VERDADEIRA 

POLPA DE FRUTA 
 

 

 
 

 
 

http://www.grupovm.com.br/
http://www.grupovm.com.br/produtos
http://www.grupovm.com.br/contatos

